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Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia mesta Bratislavy, so 

sídlom Židovská č. 1, 815 15, IČO: 30794544 zastúpené Mgr. Katarínou Hulíkovou, riaditeľkou 

(ďalej len „BKIS“) 

Divadelný klub Mestského divadla P. O. Hviezdoslava 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

ku konaniu Prázdninového divadelného workshopu 

 

Vznik zmluvného vzťahu  

 

1. Zmluvný vzťah medzi organizátorom Prázdninového divadelného workshopu Divadelného klubu 

Mestského divadla P.O. Hviezdoslava (ďalej DK MDPOH)  a zákonným zástupcom dieťaťa ako 

objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká vyplnením záväznej 

prihlášky, jej potvrdením zo strany DK MDPOH. Následným zaplatením poplatku (ceny) za workshop 

(ďalej len „poplatok“ alebo „cena“) objednávateľom vzniká objednávateľovi právo na účasť jeho dieťaťa 

na divadelnom workshope. Zákonný zástupca zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v prihláške.  

Ak objednávateľ nezaplatí poplatok najneskôr 14 dní pred začiatkom príslušného turnusu DK MDPOH, 

prihláška sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.  

2. Súčasťou záväznej prihlášky (zmluvy) sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ 

od organizátora obdrží alebo na základe ktorých objednávateľ vyplní záväznú prihlášku (zmluvu) a to 

najmä  : organizačné pokyny k workshopu, tieto Všeobecne záväzné zmluvné podmienky, Vyhlásenie 

o zdravotnej spôsobilosti  a informácie obsiahnuté na webovej stránke www.dpoh.sk 

 

Podmienky konania Prázdninového divadelného workshopu   

 

1. Divadelný klub Mestského divadla P.O. Hviezdoslava  organizuje Prázdninový divadelný workshop 

(ďalej aj „workshop“) pre deti vo veku od 10 do 15 rokov. Kapacita jedného workshopu v trvaní piatich 

dní (každý deň od 8,00 -16,30 hod.) je  maximálne 12 detí, pričom na skupinu 12 detí pripadá 1 pedagóg 

– vyučujúci. Workshop  bude otvorený pri jeho naplnení, t.j. prihlásení minimálne 10  detí.  

 

2. Cena (poplatok) za jeden workshop je 150,00 EUR/osoba. Cena je stanovená ako zmluvná cena a 

zahŕňa nižšie uvedené služby ako aj služby uvedené v základných informáciách. V cene sú zahrnuté: 

programová skladba, odborní pedagógovia, priestory divadla, pitný režim (voda). 

V cene nie je zahrnutý organizovaný spoločný obed a poistné. 

 

3. Úhradu je povinný objednávateľ realizovať zaplatením plnej sumy najneskôr 14 dní pred začiatkom 

konania workshopu.  

 

4. Príchod dieťaťa na Prázdninový divadelný workshop (každý deň) je vždy od 8:00 do 8:30 hod. (ak nie 

je dohodnuté inak), vyzdvihnutie detí z workshopu je vždy od 16:00 do 16:30 hod., vždy v budove 

MDPOH. Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená ústne, resp. telefonicky, a 

to deň vopred.  
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5. Pri nástupe na Prázdninový divadelný workshop si deti prinesú: kópiu dokladu o úhrade, kópiu 

preukazu poistenca, vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a bezinfekčnosti 

domáceho prostredia, prípadne vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa na tábore. Ak 

dieťa užíva lieky alebo iné obmedzenia /bezlepková diéta/, je túto skutočnosť povinný uviesť pri 

nástupe v prvý deň konania workshopu.  

 

6. Za stratu cenností – drahé šperky, mobil, elektronika, väčšia suma peňazí, organizátor divadelného 

workshopu neručí.  

 

7. V závažnom prípade kedy nastanú obmedzenia pre konanie detských táborov, workshopov, alebo 

nebude vôbec možné uskutočniť predmetný Prázdninový divadelný workshop (napr. v prípade 

obnovenia zákazu zhromažďovania na podujatiach, činnosti divadiel a pod. v súvislosti s COVID 19), 

môže organizátor divadelného workshopu DK MDPOH buď zmeniť termín alebo program, či cenu 

tábora, prípadne workshop zrušiť. Ak zákonný zástupca so zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy 

(záväznej prihlášky) odstúpiť bez účtovania storno poplatkov. Už zaplatenú sumu za  workshop musí 

organizátor vrátiť v plnej výške.  

 

8. Dieťa, ktoré počas workshopu závažne poruší poriadok, nerešpektuje spoločný program, môže byť 

z neho vylúčené, pričom zákonný zástupca nemá nárok na náhradu za nevyužité služby. Súčasne nemá 

právo na vrátenie zaplatenej ceny ani za služby, ktoré dieťa nevyužije vlastnou vinou. Organizátor 

workshopu zodpovedá za organizáciu podujatia. Za škody spôsobené deťmi zodpovedá zákonný 

zástupca.  

 

9. Organizátor v prípade záujmu zákonných zástupcov účastníkov workshopu hromadne poistí 

účastníkov worshopu (deti) pre prípad úrazu a zodpovednosti za škodu. Platba za poistenie bude 

súčasťou faktúry vystavenej Organizátorom. 

 

10. Organizátor je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecne záväzných 

zmluvných podmienkach o účasti na workshope a v súvisiacich informáciách, pokynoch a súvisiacich 

právnych predpisoch.  

 

Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky  

 

1. Zákonný zástupca môže odstúpiť od zmluvy (prihlášky na workshop) iba písomnou formou a 

uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia 

na adresu BKIS.  

 

2. V prípade úhrady platby za Prázdninový divadelný workshop Divadelného klubu MDPOH a 

následného zrušenia účasti si organizátor vyhradzuje právo na storno poplatky:  

10,00 EUR pri zrušení najneskôr do 7 dní pred začatím turnusu  

40% z ceny, ak dôjde k zrušeniu 6 až 4 dni pred začatím turnusu  

60% z ceny ak dôjde k zrušeniu 3 až 1 deň pred začatím turnusu, alebo ak nenastúpi na workshop 

a zruší účasť ráno do 8:00 v deň nástupu na turnus /aj telefonicky/.  

Ak sa účastník z vlastnej viny nezúčastní Prázdninového divadelného workshopu a nezruší účasť v 

deň nástupu, nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy.  

 

Ochrana osobných údajov 
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1. Zákonný zástupca dieťaťa odoslaním prihlášky na Prázdninový divadelný workshop udeľuje 

organizátorovi Prázdninového divadelného workshopu Divadelného klubu MDPOH, zriadeného 

BKIS, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri prihlásení na workshop 

organizovaný DK MDPOH a zároveň udeľuje súhlas s vyhotovením a používaním fotografií svojho 

dieťaťa vyhotovovaných počas celého  workshopu a audio vizuálneho záznamu zo záverečného  

predstavenia (ďalej len „osobné údaje“ a „súhlas so spracovaním osobných údajov“). Divadelný klub 

Mestského divadla P.O. Hviezdoslava  je oprávnený osobné údaje účastníka spracúvať pri 

organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu BKIS. Súhlas so 

spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu troch rokov od konania 

workshopu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ 

týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách Mestského divadla P.O. 

Hviezdoslava Bratislava aj DK MDPOH.  

 

2. Objednávateľ berie na vedomie, že organizátor (ďalej aj „prevádzkovateľ“)  bude v súvislosti 

s prihlásením dieťaťa na Prázdninový divadelný workshop spracúvať jeho osobné údaje. V prípade 

podľa predchádzajúcej vety bude objednávateľ na účely tohto článku označený aj ako „dotknutá 

osoba“. Dotknutá osoba uzavretím Zmluvy s prevádzkovateľom zároveň vyhlasuje, že všetky ňou 

poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude 

bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi.  

 

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len 

„Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.  

 

4. Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko 

dieťaťa, rodné číslo, meno a priezvisko zákonného zástupcu, ulica, mesto, PSČ, kontaktný telefón, 

e-mail (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného 

styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a 

existencie zmluvného vzťahu založeného Záväznou prihláškou (zmluvou) ďalej len „zmluva“, 

odosielanie obchodných správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so Zmluvou. Osobné údaje bude 

prevádzkovateľ spracúvať tiež na účely kontaktovania dotknutej osoby v súvislosti s predzmluvnými 

ako aj zmluvnými vzťahmi s prevádzkovateľom. Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený 

spracúvať po dobu trvania zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných 

strán z nej, a po dobu najviac 3 rokov odo dňa ukončenia workshopu a definitívneho vysporiadania 

všetkých záväzkov zmluvných strán zo zmluvy. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých 

osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to 

nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.  

 

5. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: fotografie 

z celého workshopu a audio vizuálny záznam zo záverečného  predstavenia Prázdninového 

divadelného workshopu (taktiež ako „osobné údaje“) na základe súhlasu poskytnutého  v zmysle 

zákona o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje môžu byť zverejnené na webových 

stránkach (www.dpoh.sk, www.bkis.sk), sociálnych sieťach FB a Instagram alebo v tlačených 

materiáloch. Videá a fotografie sú zverejňované za účelom propagácie podujatí organizovaných 

BKIS aj na základe oprávneného  záujmu v zmysle Zriaďovacej listiny BKIS ako aj môžu byť využité 

http://www.bkis.sk/
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v rámci propagačných materiálov prevádzkovateľa (katalógy, ponukové listy, webová ponuka a 

pod).  

 

6. Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa 

nevykonáva.  

 

7. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na 

automatizovanom individuálnom rozhodovaní. 

 

8. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel 

špecifikovaný v ods. 4 tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, 

plnenia a existencie zmluvy. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť 

zmluvu. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na 

účel špecifikovaný v ods. 5 je založené na základe súhlasu a oprávneného záujmu BKIS 

(prevádzkovateľ) vyplývajúceho z plnenia predmetu činnosti prevádzkovateľa.  

 

9. Prevádzkovateľ sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť 

a tieto považuje za dôverné.  

 

10. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť 

nasledovným príjemcom: osobám, partnerom prevádzkovateľa a to v takom prípade, ak je to 

potrebné na zabezpečenie plnenia zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo 

nepriamo personálne prepojenými s prevádzkovateľom, osobám ktoré poskytujú 

prevádzkovateľovi služby v zamestnaneckom alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu prípadne 

zo zákona exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej 

moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti prevádzkovateľa. Iným príjemcom je 

prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to 

stanovené platnou právnou úpravou.  

 

11. V prípade ak prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle 

zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – 

sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí 

samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych 

predpisov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, 

technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných 

údajov.  

 

12. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví 

prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej 

týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej 

osoby kópiu týchto osobných údajov.  

 

13. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej 

poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne 

nepožiada o iný spôsob poskytnutia.  

 

14. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje 

nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných 
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údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného 

odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.  

 

15. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:  

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, 

b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,  

c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 21. tohto článku,  

d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,  

e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej   

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo  

f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej 

ako 16 rokov.  

 

16. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich 

spracúvanie potrebné :  

a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;  

b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou 

je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri 

výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,  

c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,  

d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na 

štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom 

sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo  

e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.  

 

17. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez 

zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú. 

 

18. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ: 

a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 21. tohto článku, a to počas obdobia 

umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 

b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov 

obmedzenie ich použitia;  

c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá 

osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;  

d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku 

prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú 

nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.  

 

19. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ 

nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez 

súhlasu dotknutej osoby.  

 

20. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania 

týchto údajov zrušené.  
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21. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré 

poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne 

používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe 

súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou 

automatizovaných prostriedkov.  

 

22. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov 

týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov 

na základe:  

a. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, 

alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,  

b. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,  

c. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.  

 

23. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu 

podľa ods. 22. bodu b. tohto článku, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.  

 

24. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej 

spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných 

údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie 

právneho nároku.  

 

25. Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 

profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom 

založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.  

 

26. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ 

bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.  

 

27. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby alebo prevádzkovateľa so 

svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.  

 

28. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním 

dotknutá.  

 

29. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.  

 

30. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania 

osobných údajov obrátiť na ustanovenú zodpovednú osobu prevádzkovateľa a to elektronicky na 

emailovú adresu: zodpovednaosoba@bkis.sk.  

 

 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Za písomné vyjadrenie v zmysle týchto Všeobecne záväzných zmluvné podmienok sa považuje vždy 

aj forma elektronická. 
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2. Tieto Všeobecne záväzné zmluvné podmienky účasti platia od 1.6.2021 a sú neoddeliteľnou súčasťou 

záväznej prihlášky dieťaťa na Prázdninový divadelný workshop Divadelného klubu MDPOH. 

Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 14 dní po ukončení workshopu. 

Privítame vaše návrhy a postrehy.  

 

3. Zákonný zástupca podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa na Prázdninový divadelný workshop  

organizovaný Divadelným klubom MDPOH potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecne záväznými 

zmluvnými podmienkami a súhlasí s nimi.  

 

 

V Bratislave, 1.6.2021 

 

 

 

     

 


